
DTEK Brøndby søger studentermedhjælper 
Snarest muligt ...
Vi søger en studentermedhjælper til 15 timers arbejde om ugen og med start snarest muligt. Dine arbejdsopgaver vil 
typisk være at hjælpe med bl.a.:
 

•   udskrivning af tegninger
•   journalisering af sagsdokumenter
•   lettere kontorhjælp
•   stå for det praktiske i forbindelse med interne møder

Vi forventer, at du:

•   har et naturligt gå-på-mod
•   er en god koordinator og teamplayer
•   har sans for struktur og systematik
•   kan holde overblikket i en arbejdsdag med mange bolde i luften og forskelligartede arbejdsopgaver
•   har en glad og positiv personlighed 

Arbejdstid: ca. 15 timer pr. uge. Vi er �eksible mht. placering af timerne mellem 7-16 på hverdage.

Vi afholder løbende samtaler, så er du interesseret i jobbet, så send din ansøgning snarest til Lars Birk på: lbs@dtek.dk.

DTEK A/S har gennem årene opbygget en stærk organisation indenfor VVS og sprinklerteknik og er førende på området. 
DTEK er med til at sætte standarden inden for VVS- og sprinklerteknik nationalt og internationalt.
 
Alle vore sprinklereksperter gennemgår et internt uddannelsesforløb med henblik på at sikre kunderne den bedste 
service og kvalitet. Derfor tør vi garantere høj teknisk ekspertise og et løsningsorienteret serviceteam.
 
Vi prioriterer vores viden meget højt og arbejder løbende med efteruddannelse af alle medarbejdere. Uanset om der er 
tale om større eller mindre projekter, har DTEK A/S’ organisation den tværfaglige ekspertise, der kræves for at udvikle, 
designe og udføre optimale VVS- og sprinklerløsninger.
 
DTEK A/S udvikler, rådgiver ved og udfører alle former for brandsikring af VVS- og sprinklerløsninger på mange typer 
bygninger - lige fra private boliger til større, komplekse, o�entlige bygninger.
 
DTEK A/S arbejder innovativt og løsningsorienteret inden for brandteknisk rådgivning og udvikling af VVS- og sprinkler-
løsninger efter gældende lovgivning og standarder.
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Om DTEK A/S
DTEK A/S er i en rivende udvikling, og vi søger 3 dygtige Projektledere, der vil være med til at præge store 
og komplekse byggeprojekter. DTEK A/S’ primære opgaver er VVS- og sprinklerinstallationer. 
Virksomheden beskæftiger 120 dygtige medarbejdere fordelt i Jylland og på Sjælland. DTEK A/S arbejder 
med en lang række prestigeprojekter inden for den o�entlige og private sektor i såvel Danmark som 
udlandet. 
DTEK A/S kendetegnes ved at være værdiskabende i enhver sammenhæng ved byggeprojekter over for 
både vore kunder, samarbejdspartnere og myndigheder. Projekterne ligger overordnet inden for følgende 
segmenter: boligbyggeri og –renovering, hospitaler, butikker, butikscentre samt domiciler; Vores ekspertise 
retter sig mod sprinkleranlæg, VVS, industrianlæg, procesanlæg, blikkenslagerarbejde, projektering af 
teknisk service, gasservice og teknikentrepriser.

DTEK’s hovedsæde er placeret i Støvring med afdelinger i Brøndby og serviceafdelinger i Aalborg og 
Brabrand.

Jobbet
ere store projekter på tværs af organisationen. Som projektleder 

styrer og leder du processerne gennem hele projektforløbet fra præsentation til a�evering af større 
VVS/Teknikentrepriser. Det vil være en særlig fordel hvis du har erfaring med medico projekter og evt. 
kendskab til sprinkler.
Derudover vil du også få det fulde ansvar for styring af tid, kvalitet samt projektøkonomi.

Vi forventer, at du selvstændigt er i stand til at varetage planlægning og styring af vore VVS-entrepriser på 
byggepladserne. Herunder koordinering og ledelse af underentreprenører samt udarbejdelse og 
vedligeholdelse af kvalitetssikring, vejledninger m.v.

Du trives med planlægning og styring af byggefasen, herunder økonomi og tidsplaner og evner at motivere.


